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1 Afgørelser fra Region Sjælland  

1.1 Råstofloven  
På baggrund af ansøgning af 8. juni 2017 og med hjemmel i råstofloven1 meddeler Region Sjælland 
hermed tilladelse til en årlig indvinding af 150.000 m3 sand, grus og sten, hvoraf de 50.000 m3 kan 
indvindes under grundvandsspejlet på i alt 24 ha, hvilket er angivet på vedlagte oversigtskort, bilag 
1.  

Tilladelsen gives på vilkår i medfør af råstoflovens § 10, som beskrevet under afsnit 3. 

Samtidig godkender Region Sjælland grave- og efterbehandlingsplanen på vilkår, som er beskrevet i 
afsnit 3.1.13, jf. bilag 2.  

Der fastsættes en sikkerhedsstillelse på 4.500.000,00 kr., jf. afsnit 3.1.1. 

Tilladelsen må først udnyttes, når klagefristen er udløbet. 

1.2 Planloven - VVM Bekendtgørelsen 
Råstofindvinding hører under planlovens regler om VVM-pligt2. Der er ingen væsentlige ændringer 
i projektet i forhold til tidligere meddelt tilladelser, hvorfor anlægget ikke vurderes efter VVM- be-
kendtgørelsens § 2.  

1.3 Natura 2000 områder og habitatdirektivets bilag IV 
Det er Region Sjællands vurdering, at det ansøgte, under forudsætning af fastsættelse af vilkår, ikke 
kan påvirke Natura 2000-området væsentligt3 og ikke vil ødelægge eller beskadige leve- eller vokse-
steder for de arter, der indgår i udpegningsgrundlaget. 

Regionen vurderer endvidere, at det ansøgte ikke vil medføre beskadigelse/ødelæggelse af plantear-
ter og yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV. 

Regionens vurdering fremgår af afsnit 7.2 og 7.3. 

   

                                                            
1 LBK nr. 124 af 26. januar 2017 af lov om råstoffer, § 7, stk. 1 og § 8. 
2 Bek nr. 448 af 11. maj 2017 Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) 
3 BEK nr. 926 af 27. juni 2016 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse 
arter, § 7 og 8. 
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2 Afgørelser fra andre myndigheder  

2.1 Vandforsyningsloven  
Sorø Kommune giver efter § 26 stk. 1 i vandforsyningsloven4 tilladelse til den midlertidige grund-
vandssænkning, der vil være konsekvensen af en årlig råstofindvinding på 50.000 m³ under grund-
vandsspejlet samt tilladelse efter § 20 i vandforsyningsloven til indvinding af vand fra grusgravsøer 
til støvbinding. 

Tilladelsen er givet på nedennævnte vilkår om gravetidspunkter og om anvendelsen af de færdigbe-
handlede arealer. 

Tilladelsen er gældende indtil 31/12 2028. 

Tilladelsen meddeles på vilkår, som beskrevet under afsnit 4.1.1 

 

  

                                                            
4 Jf. Lovbekendtgørelse nr. 118 af 22/2 2018 af lov om vandforsyning m.v.  
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3 Vilkår  

3.1 Vilkår efter Råstofloven  

3.1.1 Før indvindingen påbegyndes 

3.1.1.1 Underretning om muldafrømning 

 Indvinder skal senest 4 uger før muldafrømning af nye arealer underrette Museum Vestsjæl-
land om datoen for arbejdets iværksættelse.  

3.1.1.2 Grave- og efterbehandlingsplan 

 Gravningen og efterbehandlingen skal tilrettelægges og udføres i overensstemmelse med den 
godkendte grave- og efterbehandlingsplan, der beskriver de overordnede retningslinjer for 
indvinding og efterbehandlingen. Den overordnede plan for gravning og efterbehandling er 
udarbejdet af ansøger. 

 Området, hvor indvindingen har fundet sted, skal efterbehandles til naturformål, rekreative 
formål og/eller landbrugsformål. 

 Gravningen skal udføres i etaper som vist i grave- og efterbehandlingsplanen. 

3.1.1.3 Sikkerhedsstillelse 

 Der skal stilles sikkerhed for opfyldelse af vilkårene om efterbehandling inden, tilladelsen 
udnyttes. 

 Den aktuelle sikkerheds størrelse fastsættes til 4.500.000,00 kr., som er beregnet ud fra  

 9 ha efterbehandlet til landareal, hvor sikkerheden er fastsat til 250.000 kr. /ha og 15 ha 
efterbehandlet til sø- og naturområde, hvor sikkerhedsstillelsen er fastsat til 150.000 kr./ha. 

 Sikkerhedsstillelsen skal indeksreguleres efter ”Danmarks Statistiks omkostningsindeks for 
”anlæg, jordarbejde”. 

 Region Sjælland kan stille krav om, at sikkerhedsbeløbet opskrives, hvis det ud fra en konkret 
vurdering skønnes nødvendigt. Sikkerhedsbeløbet kan efter aftale reduceres, hvis det åbne 
gravefelt begrænses til et mindre areal, og der foretages løbende efterbehandling på de alle-
rede udgravede arealer. 

 Sikkerhedsstillelsen skal være en ikke tidsbegrænset nominel sikkerhed og stilles i form af 
garanti fra et pengeinstitut eller et kautions – og garantiforsikringsselskab. Gravning må ikke 
påbegyndes før sikkerhedsstillelse er indsendt til - og godkendt af Region Sjælland. 

 Såfremt indvinder ønsker at anlægge interne veje i råstofgraven, stilles der en separat garanti 
for fjernelse af disse. 

3.1.1.4 Afmærkning 

 Gravearealet skal være afsat i marken med kendelige pæle, der ikke må bortgraves eller dæk-
kes med jord. Hovedafmærkningen, som angiver graveområdets ydre grænse, skal sikres med 
betonringe el. lign.  

 Afmærkning skal være etableret før gravning påbegyndes.  
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3.1.2 Råstofindvindingen 

3.1.2.1  Vilkår om adgangsvej 
 Adgangsvejen til og fra gravearealet skal være i overensstemmelse med graveplanens anvis-

ning. For at hindre uvedkommende færdsel skal adgangsvejen være afspærret, når råstofgra-
ven er ubemandet. Adgangsvejen skal renholdes og vandes ved generende støvdannelse. 

3.1.2.2 Interne køreveje 
 Til etablering af køreveje i råstofgraven må der ud over materialer fra graven kun anvendes 

rene sten- og grusmaterialer, der fjernes i forbindelse med efterbehandlingen.  

3.1.2.3  Jord – og materialeoplag 

 Materialeoplag samt oplag af afrømmet muld/overjord skal henlægges inden for det tilladte 
indvindingsområdes afgrænsning og med en maksimal højde på 5 m over omgivende/ikke 
gravet terræn.  

3.1.2.4 Tilførsel af råstoffer 

 Råstoffer tilført til graven udefra må maksimalt udgøre 25% af den indvundne mængde. Til-
førsel herudover forudsætter tilladelse fra Region Sjælland. 

3.1.2.5 Kvalitet  

 Region Sjælland kan forlange, at indvinderen lader de oparbejdede materialers kvalitet un-
dersøge med henblik på deres anvendelighed til bestemte formål. Undersøgelsernes nærmere 
omfang fastsættes i givet fald af Region Sjælland i hvert enkelt tilfælde. 

 Hvis virksomheden lader egne rutinemæssige undersøgelser foretage, kan analyseattester fra 
disse være tilstrækkelig dokumentation. Region Sjælland kan forlange at få sådanne attester 
tilsendt. 

3.1.3 Tilladte driftstider 
 

 Tilladte driftstider for gravemaskiner, transportanlæg og oparbejdningsanlæg: 
 Mandag til fredag kl. 07.00 - 18.00, dog ikke helligdage. 
 Lørdag kl. 07.00 – 13.00, dog ikke helligdage. 

 Tilladte driftstider for udlevering og læsning, herunder kørsel inden for virksomhedens om-
råde samt støjafgivende reparationer og afprøvning af materiel: 

 Mandag til fredag kl. 06.00 - 18.00, dog ikke helligdage. 
 Lørdag kl. 08.00 - 13.00, dog ikke helligdage. 

 Der må ikke foretages knusning om lørdagen. 

3.1.4 Støj, lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer  

3.1.4.1 Støjvilkår 

 Driften af virksomheden må ikke medføre, at den målte/beregnede værdi af virksomhedens 
bidrag til støjen, målt som det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A), overstiger føl-
gende grænser: 
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 Mandag - fredag 
kl. 07.00 - 18.00 
lørdag 
kl. 07.00 – 13.00 
 

Alle dage 
kl.06.00-07.00 
 

3. Område for blandet 
bolig- og erhvervs-
bebyggelse, center-
områder (bykerne) 

55 40 

6. Sommerhusområder 
og offentligt tilgæn-
gelige rekreative 
områder. Særlige 
naturområder 

40 35 

3.1.4.2 Maksimalt støjniveau om morgenen 

 Der må på intet tidspunkt i perioden kl. 6.00 - 7.00 være et støjniveau over 55 dB(A).  

3.1.4.3 Pligt til støjmåling/støjberegning 

 Virksomheden er forpligtet til at bekoste og lade udføre støjmålinger og støjberegninger efter 
anmodning fra Region Sjælland, som er tilsynsmyndighed i forhold til råstofloven. Beslut-
ning om metode og hyppighed af målinger træffes af Region Sjælland. Der kan maksimalt 
kræves målinger en gang om året, - med mindre forholdene i råstofgraven er ændrede. 

3.1.4.4 Udførelse af støjberegning 

 Støjmålinger/støjberegninger skal udføres som angivet i Miljøstyrelsens vejledninger nr. 
5/1984 og nr. 6/1984 om måling af ekstern støj fra virksomheder og gennemføres under for-
hold, hvor virksomheden er i fuld drift.  

 Målingerne/beregningerne skal udføres af et af Miljøstyrelsen akkrediteret firma. 

3.1.4.5 Støjdæmpende foranstaltninger 

 Behandlings- og transportanlæg samt grave- og læssemaskiner kan om fornødent kræves 
støjdæmpet, således at ovennævnte grænseværdier kan overholdes. Støjdæmpningen kan for 
eksempel ske ved gummibeklædning, indkapsling af maskindele, opsætning af støjskærme 
eller oplægning af volde mod de nærliggende beboelseshuse. 

3.1.4.6 Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer  

 Driften af virksomheden må ikke medføre, at den målte værdi af virksomhedens bidrag til 
støjen målt indendørs i de berørte bygninger overstiger følgende grænser: 
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Anvendelse 

A-vægtet 

lydtrykniveau 

(10-160 Hz), dB 

G-vægtet 

infralydniveau 

dB 

Beboelsesrum, herunder i børneinst. og lign. 

Aften/nat (kl. 06.00-07.00) 

Dag (kl. 07.00-18.00) 

 

20 

25 

 

85 

85 

Grænseværdier for lavfrekvent støj og infralyd. Grænseværdierne gælder for ækvivalentniveauet 
over et måletidsrum på 10 minutter, hvor støjen er kraftigst. I tilfælde, hvor støjen er impulsagtig 
reduceres de anførte grænser med 5 dB 
 

 Driften af virksomheden må ikke medføre at udsendelse af vibrationer målt som accelera-
tionsniveau indendørs i de berørte bygninger overstiger følgende grænser: 

 

Anvendelse Vægtet accelerationsniveau, Law i dB 

Boliger i boligområder (hele døgnet) 

Boliger i blandet bolig/erhvervsområde kl. 06.00-
07.00 

Børneinstitutioner og lignende 

75 

75 

75 

Boliger i blandet bolig/erhvervsområde kl. 07-18 80 

Grænseværdier for vibrationer, dB re 10-6 m/s². Grænseværdierne gælder for det maksimale KB-
vægtede accelerationsniveau med tidsvægtning S 

Note: For kontorer og tilsvarende lokaler, hvor der foregår følsomme aktiviteter i virksomheder, gæl-
der grænseværdien Law = 80 dB. 

 Virksomheden er forpligtet til at bekoste og lade udføre målinger og beregninger efter an-
modning fra Region Sjælland, som er tilsynsmyndighed i forhold til råstofloven. Beslutning 
om metode og hyppighed af målinger træffes af Region Sjælland. Der maksimalt kan kræves 
målinger/beregninger én gang om året medmindre, forholdene i råstofgraven er ændrede. 

 Måling, rapportering og anden dokumentation skal ske i overensstemmelse med retningslin-
jerne i afsnit 3 (lavfrekvent støj og infralyd) og 4 (vibrationer) i “Orientering fra Miljøstyrel-
sen”, nr. 9, 1997 om lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø, af et laborato-
rium, der er godkendt af Miljøstyrelsen til at udføre “Miljømåling - ekstern støj”. 

3.1.5 Materiel 
 Det benyttede materiel skal svare til det i ansøgningsmaterialet beskrevne. Udvidelser eller 

ændringer skal anmeldes til Region Sjælland senest 4 uger før ibrugtagning. Regionen kan i 
denne periode stille supplerende vilkår. 



Tilladelse til indvinding af råstoffer  

14 
 

3.1.6 Støv 
 Virksomhedens drift må ikke give anledning til væsentlige ulemper i form af støv. Således 

skal der træffes foranstaltninger til hindring af støvdannelse fra interne transportveje, mate-
rialebunker og produktionsanlæg.  

 Der må ikke udspredes andre støvdæmpende midler end vand uden godkendelse fra Region 
Sjælland. 

 På interne veje må der ikke køres med en hastighed over 20 km/t. 

3.1.7 Forebyggelse mod forurening 

3.1.7.1 Brændstoftanke 

 Overjordiske brændstoftanke med tilhørende slanger og brændstofstudse, olietromler m.v. 
skal - uanset hvor de placeres inden for det godkendte graveområde - anbringes i aflåselige 
lukkede containere med en indbygget sump, som skal kunne rumme 100 % af brændstoftan-
kens volumen og øvrige olieprodukter.  

 Alternative løsninger er mulige, hvor brændstoftanke med tilhørende slanger og brændstof-
studse, olietromler m.v. anbringes i aflåselige eksisterende eller nye bygninger, og sikres med 
en sump, som mindst skal kunne rumme 100 % af brændstoftankens volumen og øvrige olie-
produkter. En alternativ løsning skal godkendes af Region Sjælland. 

 Tankene i grusgraven skal være typegodkendt efter Olietankbekendtgørelsen5. 

 Udendørstanke og entreprenørtanke skal sikres mod påkørsel. 

3.1.7.2 Tankning, reparation og parkering af kørende materiel 
For tankning af kørende samt flytbart materiel, som anvendes i grusgraven, gælder følgende: 
 

 Tankning, reparation, vask og parkering af kørende materiel skal foregå på befæstet areal, 
som er modstandsdygtigt over for olie- og dieselprodukter, således at evt. brændstofspild 
hurtigt og nemt kan fjernes. Arealet skal være indrettet således, at spildte væsker ikke løber 
væk fra det befæstede areal.  

 Alternativt kan der anvendes sugemåtter til drypspild. 

 Under påfyldningsstudse på tanke med olieprodukter, herunder motorbrændstof, skal der 
etableres en impermeabel belægning med kontrolleret afledning af afløbsvandet.  

 Alternativt skal eventuelt spild opsamles i en tæt spildbakke eller grube. En eventuel uden-
dørs spildbakke eller grube skal tømmes, således at regnvand i bunden maksimalt udgør 10 
% af spildbakken eller grubens volumen.  

For tankning af langsomt kørende samt svært flytbart materiel, som anvendes i grusgraven, gælder 
følgende: 
 

 Maskinen skal have monteret en sugepumpe med fast rørforbindelse til maskinens diesel-
tank. 

                                                            
5  Bek nr. 1611 af 10. december 2015 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines, kap. 2. 
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 Denne pumpe skal have monteret en slange til at forbinde til brændstoftanken. Mellem 
pumpe og slange skal der være monteret en lukkehane, og for enden af slangen skal der være 
en lynkobling monteret. 

 Ved tankning monteres lynkoblingen fra slangen på en modpart på brændstoftanken. Tank-
ningen skal foregå således, at den automatisk afbrydes, når tanken er fuld. 

 Under påfyldningsstudse på tanke med olieprodukter, herunder motorbrændstof, skal der 
etableres en impermeabel belægning med kontrolleret afledning af afløbsvandet. Alternativt 
skal eventuelt spild opsamles i en tæt spildbakke eller grube. En eventuel udendørs spild-
bakke eller grube skal tømmes, således at regnvand i bunden maksimalt udgør 10 % af spild-
bakken eller grubens volumen.  

 Alternativt kan der anvendes sugemåtter til drypspild. 

3.1.7.3 Entreprenør-tanke 

 Påfyldning af entreprenørtanke og køretøjer skal foregå på impermeable arealer med kon-
trolleret afledning af afløbsvandet.  

 Udendørs tanke og entreprenørtanke skal sikres mod påkørsel.  

3.1.7.4 Øvrigt oplag 

 Oplag af olieprodukter skal placeres under tag og være beskyttet mod vejrlig. Oplagsplads 
inden for grusgravens område skal være indrettet med impermeabel belægning uden afløb 
og således, at spild kan holdes inden for området uden mulighed for afløb til jord, grund- og 
overfladevand eller kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største opbevarings-
enhed.  

 Tanke med AdBlue el. lign. tilsætningsstoffer skal placeres minimum 50 meter fra åbne vand-
flader.   

 Der må ikke benyttes eller oplagres kemikalier eller lignende stoffer til andet end grusgrav-
sindvindingen. Kemikalier oliprodukter mv. eller lignende stoffer til grusgravindvindingen 
skal opbevares i overdækket container i beholdere egnet til formålet. Eventuelle flydende væ-
sker herunder spildolie hydraulikolie m.fl. skal desuden opbevares på spildbakker der kan 
indeholde 100% af indholdet fra den største beholder. Containeren skal sikre mod påkørsel. 

3.1.7.5 Olie- og kemikaliespild 

 Alt stationært og rullende materiel skal regelmæssigt inspiceres for olie- og kemikaliespild, 
og eventuelle utætheder skal øjeblikkeligt afhjælpes og repareres. 

 Spild af olieprodukter, herunder spild ved påfyldning af brændstof på køretøjer, skal opsam-
les straks. Der skal forefindes absorptionsmateriale til opsamling af sådant spild.  

3.1.7.6 Affald 

 Maskiner og materiel, der ikke anvendes i forbindelse med indvinding eller ikke kan betragtes 
som anvendeligt til indvindingen, må ikke opbevares inden for det område, som tilladelsen 
til indvinding af råstoffer omfatter. 

 Ejeren og indvinderen har ansvar for, at der ikke - hverken midlertidigt eller varigt - henlæg-
ges affald af nogen slags samt for, at eventuelt henkastet affald straks fjernes.  
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3.1.8 Dræn 
 Hvis der i forbindelse med indvindingen blotlægges dræn, skal Sorø kommune og Region 

Sjælland underrettes. 

3.1.9 Arkæologi og geologi 
 Hvis der i forbindelse med råstofindvindingen fremkommer arkæologiske fund eller anlæg, 

skal indvindingen omgående standses, og der skal foretages anmeldelse til Museum Vestsjæl-
land. 
 

 Hvis der i indvindingsforløbet blotlægges særligt værdifulde geologiske profiler i grusgravens 
periferi, kan Region Sjælland forlange disse profiler bevaret af undervisningsmæssige og vi-
denskabelige grunde. 

3.1.10 Strandtudser 
 Før bortgravning af skråningsanlæg skal det sikres, at skråningen ikke huser strandtudser i 

dvale. 

3.1.11 Graveafstande og efterbehandlingsanlæg 
Med en gravedybde på 16 meter skal graveafstand fra den ydre grænse være: 
· gravning over grundvandsspejlet: Go = e + (½ x D x A) = 2 + (½ x 16 x 3) = 26 meter 
· gravning under grundvandsspejlet: Gu = e + (D x A) + 12 = 2 + (16 x 3) + 12 = 62 meter 
 
Ovenstående beregningsmetode skal anvendes på samtlige nedenstående vilkår om afstand til skel. 

3.1.11.1 Matrikel 10d 
Mod naboejendommen matrikel nr. 10-d Munke Bjergby By udføres blivende periferiskråning med 
en gennemsnitlig hældning på 1: 3 varierende mellem 1: 2og 1: 4. Efterbehandlingen påbegyndes 2 
m fra graveområdets ydre grænse, typisk et skel, stendige eller anden afgrænsning. Den del af skel, 
hvor der tidligere er meddelt tilladelse til indvinding med gravning fra matr. 10bx, skal bortgraves. 

3.1.11.2 Matrikel nr. 9-co Munke Bjergby By 
Der udføres blivende periferiskråning med en gennemsnitlig hældning på 1: 3 varierende mellem 1: 
2og 1: 4. Efterbehandlingen påbegyndes 2 m fra graveområdets ydre grænse, typisk et skel, sten-
dige eller anden afgrænsning. 

3.1.11.3 Matrikel nr. 9-e og 9-g Munke Bjergby By  
Der udføres blivende periferiskråninger med en gennemsnitlig hældning på 1: 3 varierende mellem 
1: 2og 1: 4. Efterbehandlingen påbegyndes 2 m fra graveområdets ydre grænse, typisk et skel, sten-
dige eller anden afgrænsning. 

3.1.11.4 Matrikel nr. 22-b og7-c  
Der udføres midlertidige periferiskråninger med en gennemsnitlig hældning på 1: 3 varierende 
mellem 1: 2 og 1: 4. Efterbehandlingen påbegyndes 2 m fra graveområdets ydre grænse, typisk et 
skel, stendige eller anden afgrænsning. 
 
Mod Munke Bjergbyvej, Veddevej og Østervej udføres blivende periferiskråning med anlæg 1:2. Ef-
terbehandlingen påbegyndes 3 m fra vejskel. 

3.1.11.5 2.1.4.7 Bortgravning af skel 
Skellene mellem 9-ci og 10-bx, mellem 9cf og 10-bx samt mellem 6-e og 15-p skal bortgraves, i 
overensstemmelse med grave – og efterbehandlingsplanen 2017. 
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3.1.12 Indskiftning  
 Der må ikke ske indskiftning mellem graveområdets ydre grænse og efterbehandlingslinjen 

jf. bilag 4, ”Graveafstande og periferiskråninger”. 

 For maksimal udnyttelse af råstofferne kan der træffes aftale om indskiftning i blivende pe-
riferiskråninger, som angivet i bilag 4. Graveafstande og periferiskråninger”. Aftale om ind-
skiftning træffes ud fra en konkret vurdering af den enkelte skråning og gravning 

 Region Sjælland kan i aftaler om indskiftning stille yderligere vilkår om, hvor lang tid der må 
gå mellem indvinding af råstoffer i skråningen og indskiftningen. Aftale om hvor lang tid der 
må gå mellem udgravning mellem den minimale graveafstand til skel og efterbehandlings-
linjen (se bilag 4) træffes ud fra en konkret vurdering af den enkelte skråning og gravning.  

 Region Sjælland kan kræve dokumentation for, at der ikke er risiko for nedskridning af grus-
materialer på tværs af matrikelskel i forbindelse med gravning af skråninger. 

3.1.13 Efterbehandling 
 Arealet skal efterbehandles løbende, og efterbehandlingen påbegyndes så tidligt, som det er 

praktisk muligt under hensyn til virksomhedens drift.  

 Mulddepoter, der er oplagt på ejendommen i forbindelse med afgravning af overjord, skal 
nedlægges i forbindelse med efterbehandlingen.  

 Efterbehandlingen skal minimum udføres med periferiskråninger, jf. bilag 4. Efterbehand-
lingen kan påbegyndes fra efterbehandlingslinjen (e), der er vist i ovenstående skema. 

 Ved efterbehandling til sø udføres en sikkerheds- og lavvandszone. Fra periferiskråninger-
nes skråningsfod - som er 1 m over højeste grundvandsniveau - anlægges en sikkerheds- og 
lavvandszone på 13 m med anlæg 1: 5 fra 5 meter over grundvandsspejlet til 8 meter under 
grundvandsspejlet.  

 Søbreddens længde gøres længst muligt med mange næs og vige. Sikkerheds- og lavvandszo-
nen må ikke udføres af eller beklædes med muld. 

 Adgangsvejen og interne veje skal fjernes i forbindelse med gravearealets retablering. 

 Der må ikke ske tilplantning af syd – og vestvendte skrænter, ej heller tilføres muld eller 
overjord.  

 I den vestlige del af området, matr. nr. 9ck, 9ci Munke Bjergby By, der efterlades over grund-
vandsspejl, tilstræbes etablering af 1-2 mindre lavtvandede søer med en overflade på højest 
300 m2 og en brinkhældning på maksimalt 1:6. Søerne må gerne tørre ud sidst på sommeren. 

 Der må ikke udlægges muld på sydvendte skråninger. 

 Der må fremover ikke gødskes eller bruges pesticider/sprøjtemidler på de efterbehandlede 
arealer. 

3.1.14  Afslutning 
 Efterbehandlingen skal være afsluttet senest 1 år efter indvindingens ophør. 
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 Efterbehandlingspligten indtræder omgående, såfremt tilladelsen tilbagekaldes. 

 Behandlingsanlæggene og dertil knyttede installationer, herunder eventuelle støbte funda-
menter eller lignende, samt gravemaskiner, redskaber, bygninger og skure skal være fjernet 
senest 1 år efter indvindingens ophør. 
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4 Vilkår fra andre myndighederne 

4.1 Sorø Kommune 
Sorø Kommune har truffet afgørelse om tilladelse til midlertidig sænkning af grundvandsspejlet. Af-
gørelsen vedlægges som bilag. 

4.1.1 Vandforsyningsloven  
Grundvandssænkning 

 Grundvandsspejlet og vandspejlet i søerne i graveområdet må ikke sænkes under kote 29 
DVR90. Såfremt grundvandssænkning under kote 29,50 medfører at der ikke kan indvin-
des vand fra brønden DGU nr. 210.1307 eller 210.1316 til ejendommenes vandforsyning, 
skal indvinding under grundvandsspejl ophøre, indtil ejendommene har vandforsyning. 

 Der må ikke ske oppumpning eller bortledning af grundvand med henblik på grundvands-
sænkning. 

 Det er tilladt at anvende vand fra gravesøerne til støvbegrænsning af de interne veje.  

 Det er ikke tilladt at indvinde vand til grusvask fra grusgravsøen. 

 Et skøn over vandindvindingen skal årligt indberettes til Sorø Kommune på den af kommu-
nen anviste måde. 

 
Gravning under grundvandsspejl 

 Der må ikke graves under grundvandsspejl, hvis grundvandsspejlet ligger under kote 29,0 
m DVR90.  

I perioden fra 1/5 til 1/11 skal grundvandsspejlet dokumenteres på alle dage hvor der graves 
under grundvandsspejlet. Vilkåret er overholdt, hvis der er installeret en automatisk pejle-
logger, som udsender en SMS og/eller E-mail alarm til den ansvarlige for gravningen. Pejle-
loggeren skal monteres i boringen DGU 210.1161 eller i en ny boring etableret efter nær-
mere aftale med Sorø Kommune. Loggerdata skal sendes til Sorø Kommune en gang om 
måneden fra april til november, i år hvor der graves under grundvandsspejl. En samlet 
oversigt over loggedata sendes årligt til Sorø Kommune i januar måned for det seneste år.   

Anvendelse af det efterbehandlede areal 
 Der må ikke anvendes pesticider eller gødning på det efterbehandlede areal. Tilladelsen må 

ikke udnyttes før dette vilkår er tinglyst på arealet med en deklaration hvis tekst skal være 
godkendt af Sorø Kommune. Sorø Kommune skal være påtaleberettiget for så vidt angår an-
vendelse af pesticid- og gødningsanvendelse på arealet. 

 
Tilladelsens udnyttelse 

 Hvis tilladelsen ikke udnyttes i 5 på hinanden følgende år, kan Sorø Kommune tilbagekalde 
tilladelsen. 

 
 

 

  



Tilladelse til indvinding af råstoffer  

20 
 

5 Grundlag for tilladelsen 

5.1 Ansøgningen  
 Ansøgningsskema af 30. november 2016. 

 Ejendommen består af matr.nr. 9k, 9ck, 9ci, 9cf, 6e, 7d, 15p, 16f og 10bx Munke Bjergby By, 
Munke Bjergby, Sorø Kommune. 
 

 Det ansøgte graveareal udgør 24,2 ha. 

 Der forventes årligt produceret 150.000 m3 sand-, grus- og stenmaterialer, heraf op til 
50.000 m3 under grundvandsspejlet. 

 Beskrivelse af anvendt materiel 

 
Type Type brændstof/olie-

stoffer 
2 stk læssemaskiner Diesel 
1 gravemaskine Diesel 
1 mobilt sorteranlæg diesel 
1 knuseanlæg diesel 
a) Brændstoftank 2000 ltr Diesel 
b) Brændstoftank 300 ltr, integreret på mobile anlæg diesel 
c) Brændstoftank, dobbeltbundet 1500 ltr, flyttes med mobile anlæg diesel 

 
 Oparbejdningsanlæg flyttes i takt med gravefronten efter behov. 

 Der forventes anvendt ca 120.000 ltr diesel/år samt ca 30.000 ltr hjælpestoffer til transport 
og oparbejdningsanlæg. 

 Der vandes efter behov. 

 Støjvilkår jf. vejledning nr 5/1984 om ekstern støj fra virksomheder, overholdes. 

 Der indvindes fra bunden af eksisterende grusgrav, der oplægges støjvolde efter behov. 

 Der er opstillet en trixtank ved mandskabsskur, den tømmes efter behov. 

 Affaldsfraktioner udgøres af spildolie, oliefiltre, fedtpatroner samt diverse olie – og kemika-
lieaffald, ca. 3000 ltr./år.  

 Spildolie og oliefiltre bortskaffes af Volvo, i forbindelse med service af maskinerne, hvorfor 
der ikke er opbevaring af affaldet inden for graveområdet. Fedtpatroner samt diverse olie – 
og kemikalieaffald opbevares i container, som afhentes af Stena Miljø. 

 Kørsel til og fra området sker ad eksisterende overkørsel. 

 Der efterbehandles til jordbrugsmæssig drift samt naturformål. 

 Forslag til grave- og efterbehandlingsplan fra januar 2017 vedlægges 
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5.2 Udtalelser 

5.2.1 Høring af myndigheder og forsyningsselskaber 
 
Ansøgningsmaterialet har været sendt i høring til følgende:  
 

 Sorø kommune 
 Sorø Forsyning 
 Museum Vestsjælland (Holbæk, Kalundborg, Odsherred, Ringsted, Slagelse, Sorø), 

plan@vestmuseum.dk 
 SEAS-NVE, seas-nve@seas-nve.dk   

 
Vi har modtaget høringssvar fra Sorø Kommune og Museum Vestsjælland. Svar vedlægges i bilag. 

5.2.2 Partshøring  
Udkast af gravetilladelsen er udsendt i partshøring til: 

Ejer Adresse   
NCC Industry A/S Hørkær 8 2730 Herlev 
KFUM-Spejderne v Steen Jens Ander-
sen Søvang 4 4190 Munke Bjergby 
J S O INVEST A/S Norgesvej 8 4200 Slagelse 
Maria Karin Berg Bangsholm Østervej 16 4190 Munke Bjergby 
Tommy Gilbert Therkelsen Veddevej 10 4190 Munke Bjergby 
Malene Therkelsen Veddevej 10 4190 Munke Bjergby 
Poul Erik Pedersen Veddevej 8 4190 Munke Bjergby 
Aage William Dyhr Andersen Veddevej 9 4190 Munke Bjergby 
Kirsten Andersen Veddevej 9 4190 Munke Bjergby 
Karin Marianne Fobian Døjringevej 23 A 4190 Munke Bjergby 
Trine Helle Lund Nielsen Søbrinken 4 4190 Munke Bjergby 
Merete Christiansen Søbrinken 6 4190 Munke Bjergby 
Mona Bente Hermansen Østervej 18 4190 Munke Bjergby 
Kurt Kristian Thrane Hermansen Østervej 18 4190 Munke Bjergby 
Jan Egegård Pedersen Veddevej 6 4180 Sorø 
Peter Christensen Vibesvinget 2 4190 Munke Bjergby 
Steen Jens Andersen Søvang 4 4190 Munke Bjergby 
Mogens Holm Kællingebyvejen 2 3720 Aakirkeby 
Morten Søgård Volff Dronningensgade 22 A,2. tv 5000 Odense C 
Jette Briskov Westh Vibesvinget 5 4190 Munke Bjergby 
Kåre John Niven Christiansen Buskehuse 2 4180 Sorø 
VEKAMA ApS Forlevvej 4 4241 Vemmelev 
Erik Johannes Nielsen Veddevej 3 C 4190 Munke Bjergby 
Søren Christiansen Veddevej 5 4190 Munke Bjergby 

 
Region Sjælland har vurderet, at parter i sagen er naboer der individuelt berøres af indvindingen. De 
udpegede parter i sagen dele skel eller hjørne med en del af det ansøgte område.   
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Indkomne indlæg vil blive vurderet i den endelige tilladelse. 
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6 Grave - og efterbehandlingsplan 

6.1 Graveplan 
Der er og vil blive gravet gennem skel mod syd (til matrikel 10bx og 15p) både over og under vand. 
Dog ikke under vand ved skellet mellem matrikel 6e og 15p. 
 
Der vil fortsat blive indvundet råstoffer både over og under vandspejl. Gravning over vand foreta-
ges med læssemaskine, mens gravning under vand foretages periodevis med en hydraulisk grave-
maskine eller wiremaskine. 
 
Råstofindvindingen over vand udføres ikke nærmere skel end 2m + den halve gravedybde gange 
anlæg. Hvis gravedybden over vand f.eks. er 4 m og hældningen på efterbehandlingen skal være 
1:3, kan der indvindes indtil (2m x ½ x 4m x 3m) 12m fra skel. 
Dog kan der indvindes tættere på, hvis der er materialer til indskiftning. Der indvindes ned til 1 m 
over vandspejl – grusgravens bund. 
Råstofindvinding under grundvandspejl udføres ikke nærmere skel end, at efterbehandlingsprofilet 
kan overholdes. Afstanden afhænger således af højden på gravefronten over vandspejl (nærmere 
beskrevet under efterbehandling). 
 
Den forventede gravning over og under vand er vist på henholdsvis figur 2 og 3. Arealerne er opdelt 
i graveetaper af 1-3 år, mens graveretningerne er angivet med pile. 
 
Mulddepot 
Mulddepoterne placeres løbende i yderkanten af graveområdet efterhånden som arealerne er taget 
i brug til råstofindvinding (kort 2). Højde af mulddepoterne vil være 3-5m og placeres indenfor en 
bredde på 10-15 m. Mod naboejendomme vil mulddepoterne virke støjdæmpende. 
 
Produktionsanlæg 
Der anvendes 2 mobile sorteranlæg. Anlæggene flyttes så tæt på gravefronterne som muligt. Dette 
er med til at skærme for støv og støj, samt mindske transporten af materialer til produktionsanlæg. 
 
Adgangsvej 
Adgangsvejen er placeret på matrikel 9k ud til landevejen – Munke Bjergbyvej (figur 2). 
 

6.2 Efterbehandling 
Arealet efterbehandles dels til naturformål med sø, og dels til landbrugsjord (figur 4). 
 
Der vil blive etableret 3 søer på arealet. To på henholdsvis ca. 1 og 5 ha, mens den midterste sø vil 
blive gravet sammen med søen i nabogrusgraven så denne samlet bliver knap 17 ha (figur 4). 
 
Et mindre område af matrikel 9ck tilbagelægges til landbrugsjord. Efterbehandlingen påbegyndes 
minimum 2 m fra skel, dog minimum 3 m mod vej, herefter etableres skråninger med gennemsnit-
lig hældning på 1:3, dog maximalt 1:2. 1 m over vandspejl etableres en sikkerhedszone med skrå-
ningsanlæg på 1:5. Derudover etableres lavvandszone langs søbredden i en bredde af 8 m og med 
skråningsanlæg på 1:5. 
 
Idet store arealer skal graves under vand vil overskydende muld blive solgt. Resterende muld- og 
overjordsdepoter vil blive anvendt til efterbehandlingen. 
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I den vestlige del af området, matr. nr. 9ck, 9ci Munke Bjergby By, der efterlades over grundvands-
spejl, tilstræbes etablering af 1-2 mindre lavtvandede søer med en overflade på højest 300 m2 og en 
brinkhældning på maksimalt 1:6. Søerne må gerne tørre ud sidst på sommeren. 

 
Efterbehandlingen af arealerne vil blive foretaget løbende, som arealerne færdigudgraves. 
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7 Myndighedernes behandling af sagen 

7.1 Råstofplanen  
Gravearealet er beliggende i Munke Bjergby graveområde, som ifølge råstofplan 2016 er reserveret 
til indvinding af sand, grus og sten. Råstofferne inden for området skal udnyttes og oparbejdes opti-
malt, såvel over som under grundvandsspejlet, i overensstemmelse med deres kvalitet.  

7.2 Natura 2000 områder 
Det ansøgte område ligger henholdsvis 6,5 km nord for Natura2000 området 160 Nordlige del af 
Sorø Sønderskov og 7,5 km syd for område 156 Store Åmose, Skarresø og Bregninge Å. 
 
160 Nordlige del af Sorø Sønderskov: Skoven er især udpeget fordi den er levested for den 
sjældne bille eremit, som lever i de gamle, delvist hule træer med solbeskinnede trækroner og 
stammer. Eremit lever kun i den østlige del af Danmark. 
I den sydvestlige del findes et større område med den prioriterede skovnaturtype elle- og askeskov. 
Desuden er der større arealer med bøgeskov på muldbund. 
 
156 Store Åmose, Skarresø og Bregninge Å: Området er udpeget for at beskytte en række 
naturtyper og arter. Fire naturtyper i udpegningsgrundlaget er særligt prioriterede. Det drejer sig 
om skovbevokset tørvemose, surt overdrev, avneknippemose samt elle- og askeskov. 
Området er bl.a. også udpeget for at beskytte levesteder for den lille fisk pigsmerling, stor vandsala-
mander, sump vindelsnegl og odder. 
Afvanding er sammen med kvælstofbelastning den største trussel mod Natura 2000-områdets na-
turtyper. 
De fleste af de naturtyper, som området er udpeget for at beskytte, vurderes at være påvirket af at-
mosfærisk kvælstofdeponering (eutrofiering). 
 

Region Sjælland vurderer at indvinding inden for det ansøgte område ikke vil påvirke Natura 2000 
områder. 

7.3 Habitatdirektivets bilag IV 
I forbindelse med råstofindvinding er der i 2006 konstateret tilstedeværelse af strandtudse, der er 
omfattet af habitatdirektivets bilag IV, i området. Region har i forbindelse med nærliggende tilla-
delse til indvinding af råstoffer i 2016 foranlediget en undersøgelse af status for strandtudsen. 

I denne forbindelse er der konstateret tilstedeværelse af strandtudse i søområdet der også omfatter 
det ansøgte graveområde. Lavtvandsområderne der indeholder den primære bestand af strandtud-
ser, er adskilt fra det aktive graveområde med lavtvands barrierer der sikrer gennemstrømning fra 
søen, men også beskyttelse af tudserne. Området der fungerer som strandtudsens primære yngle – 
og rastested, er ikke direkte omfattet af det ansøgte graveområde. 

Der er senest i 2016 konstateret tilstedeværelse af strandtudse 3,5 km fra Munke Bjergby, hvor 
strandtudsen har været kendt i adskillige år. Det bærer præg af, at strandtudsen ikke kun trives i 
gravesøerne ved Munke Bjergby, men også at yngle – og levesteder er optimale i et større område, 
hvilket har muliggjort spredning til omkringliggende graveområder. 
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Derudover har undersøgelsen påvist tilstedeværelse af skrubtudse, der er almindelig i Danmark, 
samt Grøn Frø (Habitatdirektivets bilag V). 

Flagermusene Vandflagermus, Brunflagermus, Sydflagermus, Troldflagermus og Dværgflagermus 
er alle registreret inden for den 10x10 km polygon, der omfatter det ansøgte område. Det ansøgte 
område omfatter hverken skov eller gamle træer der forventes at være leve – og rastested for flere 
flagermusarter og det vurderes, at arten ikke vil forekomme inden for det ansøgte område. 
 
Markfirben trives i grænselinjen mellem forskellig vegetation, så den hurtigt kan skifte frem og til-
bage mellem varme og kølige steder. Arten kan ofte findes i grusgrave, men grundet de meget stejle 
skrænter og fraværet af højere vegetation i det allerede gravede areal af det ansøgte område, formo-
des arten ikke på nuværende tidspunkt at forekomme inden for dette. 
 
Stor Vandsalamander samt spidssnudet frø er begge registeret inden for det 10x10 km polygon, der 
omfatter det ansøgte område. Det vurderes dog, grundet det ansøgte områdes beskaffenhed, at ar-
terne ikke vil forekomme i området. 
 
Region Sjælland vurderer således, at der ikke er risiko for at den økologiske funktionalitet for arter 
omfattet af Habitatdirektivets bilag IV, ødelægges, såfremt der sættes vilkår der sikrer den nærlig-
gende strandtudses yngle – og rastested.  
Det forudsættes også, at strandtudsens levevilkår og spredningsmuligheder indtænkes i efterbe-
handlingsplanen og den fremtidige anvendelse af området, for at sikre den fremtidige bevarings-
indsats. 

7.4 VVM - Vurdering af Virkning på Miljøet 
Råstofindvinding hører under planlovens regler om VVM-pligt6. Ansøger har udfyldt et screenings-
skema, som Region Sjælland har brugt som udgangspunkt for den screening, der skal tilvejebringe 
nødvendig viden til afgørelse af, hvorvidt et givent anlæg er VVM-pligtigt. Indvinding af sand, grus 
og sten er opført under bekendtgørelsens bilag 2, hvorfor det skal vurderes om indvindingen kan 
have væsentlig indvirkning på miljøet. 

Screeningen har fastslået, at anlæggets art, dimension og placering ikke danner grundlag for udar-
bejdelse af en VVM-redegørelse, jf. bilag 3. 

7.5 Andre lovgivninger 

7.5.1 Vandforsyningsloven 
Sorø Kommune vurderer, at den godkendte indvinding under grundvandsspejlet, på de anførte vil-
kår ikke vil medføre en grundvandssænkning, som vil påvirke nærliggende vandindvindinger, 
vandløb, søer og vådområder i et omfang der vil medføre gener for indvinding af drikkevand eller 
flora og fauna i nærområdet. Fastsættelse af et laveste grundvandsspejl i søerne er med til at sikre, 
at der ikke opstår nævnte gener på grund af grundvandssænkningen. Koten for grundvandsspejlet 
er sat ud fra vandspejlet i de nuværende søer på arealet, pejling af brønden DGU 210.1307 i 2017, 
pejlingen af DGU 210.1161 da den blev etableret, koten for Tude å 1.000 m syd for gravearealet og 

                                                            
6 Bek. nr. 1440 af 23. november 2016 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om 
planlægning. 
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koten for Munke Bjergbyløbet 500 m vest for gravearealet samt oplysninger om grundvandspoten-
tialet i Sand 2 og Sand 3 fra Grundvandskortlægningen og grundvandsspejlet i søerne i de om-
kringliggende grusgrave. 

Regionens bemærkninger 

Region Sjælland tinglyser forbud mod pesticider og gødskning på ejendommen, som er gældende 
både før og efter råstofindvinding. Det er ikke muligt, at gøre Sorø Kommune påtaleberettiget på 
denne tinglysning. Vilkår der meddeles i forbindelse med vandforsyningsloven, hvor Sorø Kom-
mune ønsker påtaleberettigelse, skal tinglyses af Sorø Kommune. 

7.5.2 Naturbeskyttelsesloven § 3 
Sorø Kommune har revurderet udpegning af søen som beskyttet. Det er vurderet at søen ikke er 
omfattet af § 3, idet den tidligere indvinding ikke har været indstillet.  
 

7.6 Miljømæssige forhold 

7.6.1 Driftstider 
Der er i ansøgningsmaterialet angivet, at der søges om driftstider for gravemaskiner, transportanlæg 
og oparbejdningsanlæg fra klokken 6.00. 
Det er vurderingen, at drift af disse anlæg ikke vil kunne ske inden for de fastsatte støjkrav i tidsrum-
met 6.00-7.00. Driftstider for disse anlæg har i tidligere tilladelser været fra kl. 7.00 på hverdage. 
 
Det vurderes derfor at der ikke er grund til at fravige tidligere fastsatte driftstider for gravning og 
oparbejdning til. 
Dog udvides driftstiderne til også at omfatte lørdage der omfattes af samme støjkrav som hverdage. 

7.6.2 Støj 
Miljøstyrelsen er af den principielle opfattelse, at vilkår om støj fra grusgrave bør fastsættes med 
udgangspunkt i Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 5/1984, “ Ekstern støj fra virksomheder”, område-
type 3 - “Blandet bolig- og erhvervsbebyggelse, centerområder”. 

Derfor er der fastsat vilkår om støjpåvirkningen fra råstofgraven.  

Der er tidligere stillet skærpede vilkår i forhold til støjpåvirkningen på det nærliggende sommerhus-
område. Det mellemliggende sø-areal vurderes ikke at have en væsentlig støjreducerende effekt, og 
de skærpede krav til støjemission ved kanten til sommerhusområdet, fastholdes. 

7.6.3 Støv 
Vilkår vedrørende forebyggelse af støvgener, er vurderet ud fra gældende viden som de mest effektive 
ud fra proportionalitetsprincippet. 

7.6.4 Forebyggelse mod forurening 
Der fastsættes vilkår i forhold til forebyggelse af forurening. Vilkår skal sikre at der er mindst mulig 
risiko for forurening og spredning i tilfælde af f.eks spilduheld eller opbevaring af materiale og spild-
produkter, inden for graveområdet. 
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7.6.5 Graveafstande og periferiskråninger 
Formålet med at fastsætte mindste tilladelige graveafstande er at sikre, at indvinderen ikke uagtsomt 
kommer til at grave så tæt på graveområdets ydre grænse, at de nødvendige råstoffer til at udføre de 
planlagte periferiskråninger mangler.  

Graveafstande for nærmere angivne strækninger af grusgravens periferiskråninger og for gravning 
under grundvandsspejlet, tager udgangspunkt i de i ansøgningen angivne gravedybder og koter.  

Der er i den tidligere tilladelse for indvinding til råstoffer på ejendommen fastsat gravegrænser og 
afstand til skel. Der er kommet nye retningslinjer for graveafstande, der også omfatter nuancering af 
afstande i forhold til f.eks boliger. Da der her er tale om et område der allerede for det meste er 
udgravet, finder Region Sjælland ikke anledning til en skærpelse eller lempelse af de tidligere fast-
satte gravegrænser. 

7.7 Landskabelige værdier 
Der er foregået råstofindvinding på hele arealet igennem en længere årrække og spørgsmålet vur-
deres ikke relevant for den pågældende ansøgning.  

I efterbehandlingsplanen tages der højde for det kommende landskab, hvor natur og rekreation bli-
ver tilgodeset. 

7.8 Efterbehandling 
Ved efterbehandling skal det sikres at arealet fortsat kan anvendes og indgå som en del af det samlede 
landskab, på en hensigtsmæssig måde. Ved vurdering af de overordnede vilkår for efterbehandling, 
har Region Sjælland taget i betragtning, at Munke Bjergby har tilstedeværelsen af flere paddearter, 
herunder også strandtudsen der er indvandret til området som følge af råstofindvindingen. Planlæ-
ning af efterbehandling har til sigte at sikre grundejers privatretlige rettigheder men også den fort-
satte udvikling af især strandtudsen og dens habitat. 

7.9 Geologiske og videnskabelige interesser 
Der er tale om en ny ansøgning på et areal hvor der allerede er sket væsentlig indvinding. Der er i 
tilladelsen fastsat vilkår der sikrer bevarelsen af eventuelle værdifulde profiler, både til dokumenta-
tion for dannelsesprocesserne samt til gavn for videnskabelige formål. 

7.10 Rekreative interesser 
Der er tale om et areal der er privat ejet. Det vurderes ikke, at der kan fastsættes yderligere vilkår i 
tilladelsen, end den planlagte efterbehandling, for at sikre nye rekreative interesser. 

Der er desuden lagt vægt på at råstofindvindingen for arealet allerede har lagt grund til en væsent-
lig forbedring af de rekreative interesser, idet der i forbindelse med efterbehandling af en del af det 
tidligere større graveområde, er etableret trampestier, adgangsmuligheder omkring den færdiggra-
vede del af søen, lavtvandede søer til gavn for flora og fauna, herunder beskyttede arter såsom 
strandtudsen. 
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7.11 Byudvikling 
Umiddebart op til arealet ses et lokalplanlagt sommerhusområde. Det ansøgte areal ligger placeret 
mellem Munke Bjergbyvej, Døjringevej og Veddevej.  

Indvinding er allerede eksisterende på hele arealet og det vurderes, at spørgsmålet angående byud-
vikling, ikke er relevant for sagen. 

7.12 Jord – og skovbrugsmæssige interesser 
Der er eksisterende indvinding. Det vurderes, at spørgsmålet angående jord – og skovbrugsmæs-
sige interesser ikke er relevant for sagen. 

7.13 Svar fra parter  
Region Sjælland har foretaget høring af parter i henhold til afsnit xxx. 

Høringssvar er vedlagt i bilag 5. 

7.14 Regions Sjællands samlede vurdering 
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8 Generelle bestemmelser 

8.1 Gyldighed og tilbagekaldelse 
Råstofindvindingen må ikke påbegyndes før klagefristen er udløbet. Hvis der indkommer en klage, 
får ansøger besked, og gravningen må ikke startes, før en endelig afgørelse er truffet med mindre, 
klagemyndigheden bestemmer andet. 

Råstoftilladelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt, eller hvis den 
ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år. 

Råstoftilladelsen kan tilbagekaldes af Region Sjælland i tilfælde af grov eller gentagen overtrædelse 
af vilkårene, hvilket er beskrevet i råstoflovens § 11. 

Tilladelse efter vandforsyningsloven kan tilbagekaldes eller ændres uden erstatning, hvis forudsæt-
ningerne for tilladelsen viser sig urigtige eller ændres væsentligt. 

8.2 Tinglysning af deklaration om efterbehandling 
Når afgørelsen er endelig, tinglyser Region Sjælland en deklaration på ejendommen om de varige 
vilkår vedrørende efterbehandling og brug af arealet.  

Afgiften for tinglysningen er 1.660 kr. I henhold til § 10, stk. 5 i lov om råstoffer7 skal tinglysnings-
gebyret betales af ejendommens ejer, men opkræves hos ansøger. Afgiften vil blive opkrævet, når 
tinglysningen er sket. 

Sikkerhedsstillelsen frigives først, når den i grave- og efterbehandlingsplanen beskrevne efterbe-
handling er udført og godkendt af Region Sjælland samt Sorø kommune.  

8.3 Tilsyn og besigtigelse 
Region Sjælland fører tilsyn med indvindingen og foretager besigtigelse af arealet for blandt andet 
at påse, at tilladelsen og vilkårene overholdes. Tilsynet har uden retskendelse adgang til offentlige 
og private ejendomme for at foretage dette tilsyn, og politiet yder om nødvendigt bistand til at gen-
nemføre dette, jf. råstoflovens § 32. 

Tilsynsmyndigheden skal foranledige et ulovligt forhold lovliggjort, medmindre forholdet har un-
derordnet betydning. Region Sjælland kan meddele påbud om, at et ulovligt forhold skal lovliggøres 
inden for en nærmere fastsat frist, jf. råstoflovens § 33. 

Region Sjælland kan umiddelbart lade foretage, hvad der er nødvendigt på ejerens og indvinderens 
bekostning, hvis et påbud om at lovliggøre et ulovligt forhold ikke efterkommes rettidigt, jf. råstof-
lovens § 33. 

                                                            
7 LBK nr. 124 af 1. februar 2017 af lov om råstoffer 
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8.4 Udtalelse fra museum vedr. arkæologi forud for indvindingen 
Bygherre har altid mulighed for at indhente det arkæologisk ansvarlige museums udtalelse forud for 
jordarbejder, jf. museumsloven § 258. 

Herved gives de bedste muligheder for at undgå standsning af anlægsarbejdet og udgifter til arkæo-
logiske undersøgelser, jf. museumsloven § 27. 

Hvis museet i sin udtalelse skønner, at der på arealet ikke findes væsentlige arkæologiske bevarings-
interesser, så vil evt. udgifter til nødvendig arkæologisk undersøgelse skulle betales af Kulturmini-
steren, jf. museumsloven § 27. 

En udtalelse fritager ikke bygherre/indvinder fra forpligtelsen til at standse anlægsarbejdet og un-
derrette museet, hvis arkæologiske levn påtræffes, men fritager ham/hende for udgifterne til en un-
dersøgelse. 

Indvinder kan også få afklaret de arkæologiske interesser igennem en prøvegravning på arealet. 

8.5 Grave og efterbehandlingsplan 
Efterbehandlingsplanen beskriver de overordnede retningslinjer for efterbehandlingen. De medføl-
gende skitser, f.eks. placering af søer, beplantning osv., er således ikke nøjagtigt fastlagte. 

8.6 Returjord 
Der må ikke uden dispensation fra Region Sjælland tilføres hverken forurenet eller ren jord til rå-
stofgraven9.  

Import af råstofferne sand, grus og sten til forarbejdning og/eller produktforbedring forudsætter 
ikke dispensation fra jordforureningsloven § 52. 

8.7 Affald 
Olieaffald skal opsamles og afleveres til en kommunal modtageplads for olie- og kemikalieaffald 
medmindre, kommunalbestyrelsen meddeler fritagelse for afleveringspligten10. 

Klude, der benyttes til aftørring af maskiner og andet materiel, skal opbevares og bortskaffes efter 
de til enhver tid gældende regler om opbevaring og bortskaffelse af farligt affald. 

8.8 Entreprenørtanke 
Entreprenørtanke skal være typegodkendte, og der skal være mærkeskilt på tankene med oplysnin-
ger om fabrikantens navn, hjemsted, tankrumfang, tanktype, fabrikationsnummer og fabrikationsår. 

Tankene i grusgraven skal desuden være typegodkendt og opstillet efter Olietankbekendtgørelsen11 
og ADR reglerne12.  

                                                            
8 LBK nr. 358 af 8. april 2014 af museumsloven. 
9 LBK nr. 282 af 27. marts 2017 af lov om forurenet jord. 
10 Bek. nr. 1309 af 18. december 2012 om affald, §§ 61 og 63. 
11 Bek nr. 1611 af 10. december 2015 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines, kap. 2. 
12 Bek. nr. 828 af 10. juni 2017 om vejtransport af farligt gods. 
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8.9 Jordforurening 
I tilfælde af oliespild eller lignende i forbindelse med råstofindvindingen skal Region Sjælland ori-
enteres. 

8.10 Byggeloven  
Hvis der ønskes opsat mandskabsvogne, administrationsbygninger eller lignende i råstofgraven, skal 
der søges særskilt om byggetilladelse til dette i kommunen. Dette gælder også for midlertidigt opsatte 
skurvogne eller lignende. Der henvises til det gældende bygningsreglement. 

8.11 Grundvand 
Der må ikke uden særlig tilladelse foretages oppumpning og bortledning af grundvand med henblik 
på grundvandssænkning. 

Der må ikke uden særskilt udledningstilladelse foretages udledning af vand fra grusvask og vand fra 
vask af materiel. 

8.12 Digesvaler 
Digesvaler er fredet. Skrænter og skråninger, hvor digesvalerne har etableret reder, må ikke graves 
inden for ynglesæsonen fra 1. april til 31. august.  

8.13 Ledningsregisteret 
Før gravning påbegyndes, har indvinder pligt til at indhente oplysninger i ledningsregistret (LER.dk) 
om ledningsføringer, der kan påvirkes af gravningen13. 

8.14 Teleledninger 
I henhold til § 5 i lovbekendtgørelse om graveadgang14 skal enhver, der foretager bygnings-, jordar-
bejder eller iværksætter andre foranstaltninger, forespørge telefonselskaberne med mindst 8 dages 
varsel, om der findes ledninger eller anlæg, der nødvendiggør særlig hensyn. 

8.15 Indberetning af indvunden mængde 
Der skal hvert år gives oplysninger til Region Sjælland om arten og mængden af de råstoffer, der 
indvindes i hver råstofgrav samt om anvendelsen heraf. Indberetningen skal ske elektronisk efter 
anvisning af Region Sjælland.  

8.16 Indberetning om boringer. 
Resultatet af udførelse af boringer m.v. efter råstoffer på ejendommen skal inden 3 måneder efter 
udførelsen indberettes til Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelser på særlige skemaer. 
Inden for samme frist skal resultater af geofysiske undersøgelser og andre råstofundersøgelser, her-
under om råstoffernes kvalitet, indberettes til Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelser. 

                                                            
13 LBK nr. 1011 af 25. oktober 2012 om registrering af ledningsejere. 
14 LBK nr. 622 af 10. juni 2003 om graveadgang og ekspropriation mv. til kommunikationsformål. 
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8.17 Underretning ved konkurs mv. 
I tilfælde af indvindingsvirksomhedens konkurs, betalingsstandsning m.v., er såvel ejendommens 
ejer, som den der driver indvindingsvirksomheden, forpligtet til straks at underrette tilsynsmyndig-
heden. 

8.18 Råstofafgift 
Råstofindvinderen er forpligtet til at betale råstofafgift.  

Det skal bemærkes, at erhvervsmæssig indvinding af råstoffer, skal registreres ved Skat, myndig-
hed@skat.dk. Region Sjælland orienterer skattemyndigheden om afgørelsen. 

8.19 Yderligere vilkår og ændringer 
Region Sjælland kan fastsætte yderligere vilkår eller foretage ændringer af allerede stillede vilkår, 
hvis det på et senere tidspunkt måtte vise sig nødvendigt af hensyn til opfyldelsen af råstoflovens 
formålsbestemmelser. 

Fastsættelse af eventuelle nye vilkår eller ændringer af eksisterende vilkår vil dog kun blive aktuelt, 
hvis der er tale om ændrede forudsætninger i forhold til grundlaget for denne afgørelse. 
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9 Offentliggørelse og klagevejledning 

9.1 Generel klagevejledning 
Tilladelsen til råstofindvinding med tilhørende andre afgørelser vil blive offentliggjort den xx ved 
annoncering på Region Sjællands hjemmeside og Sorø kommunes hjemmeside.   

Afgørelserne kan påklages inden 4 uger fra de er offentligt annonceret. 

Hvis du ønsker at klage over afgørelserne, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager 
via siden ”Nævnenes Hus, Miljø- og Fødevareklagenævnet”. Du logger på via borger.dk eller via 
virk.dk med NEM-ID. Klagerne sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet af-
gørelsen. En klage er rettidigt indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen inden 
kl. 23.59 på den dag, hvor klagefristen udløber. 

Privatpersoner, virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder skal betale et gebyr for be-
handling af en klage ved Miljø- og Fødevareklagenævnet på henholdsvis 900 kr. for privatpersoner 
og 1800 kr. for virksomheder, organisationer eller offentlig myndighed. Nævnenes Hus opkræver et 
gebyr for hver selvstændig klageskrivelse. Hvis flere klageberettigede indgiver en samlet klage, beta-
les ét klagegebyr. Hvis blot en af klagerne er en virksomhed, en organisation eller en offentlig myn-
dighed opkræves gebyrsatsen gældende for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. 

Betaling af klagegebyr sker ved elektronisk overførsel eller ved giroindbetaling. Formanden fastsæt-
ter en frist for indbetaling af gebyret. Indbetales gebyret ikke inden udløbet af fristen, afvises klagen. 

Et indbetalt klagegebyr tilbagebetales, hvis 

1. Klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, 
2. Klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller 
3. Klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi 

klagen ikke er omfattet af Natur- og Fødevareklagenævnets kompetence. 
 
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for ef-
terkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, 
tilbagebetales gebyret dog ikke. 

Vejledning om gebyrordningen kan findes på Nævnenes Hus´ hjemmeside. 

9.2 Klage over Region Sjællands afgørelser  

9.2.1 Råstoftilladelsen og vurderinger efter Habitatdirektivet 
 
Klageberettigede 

 Adressaten for afgørelsen. 
 Offentlige myndigheder. 
 En berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker 
 Lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen. 
 Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og 

miljø. 
 Landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige 

rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 
 Enhver med en individuel væsentlig interesse i afgørelsen. 
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Rettidig klage efter denne lov har opsættende virkning for tilladelsen, medmindre Miljø- og Fødeva-
reklagenævnet bestemmer andet. 

Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse kan indbringes for domstolene inden 12 måneder efter, at 
afgørelsen er meddelt. 

9.2.2 VVM screening  
 
Klageberettigede 

 Enhver, der har en retlig interesse i sagens udfald. 
 Landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af na-

tur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen 
 
Rettidig klage efter denne lov har ikke opsættende virkning for tilladelsen, medmindre Miljø- og 
Fødevareklagenævnet bestemmer andet. 

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse kan indbringes for domstolene inden 12 måneder efter, at 
afgørelsen er meddelt. 

9.3 Klage over afgørelser fra andre myndigheder 

9.3.1 Vandforsyningsloven 
Kommunens afgørelse kan jf. vandforsyningslovens § 75 påklages til Miljø- og Fødevareklagenæv-
net af ansøgeren og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.  Klagefristen 
for afgørelsen er 4 uger fra den dag, hvor afgørelsen er meddelt. Klagefristen er derfor dato 2019.  

Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Sportsfiskerforbund og Forbrugerrådet Tænk kan 
påklage afgørelsen efter § 20. 

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, skal klagen indsendes digitalt til Sorø Kommune via 
Miljø- og Fødevareklagenævnets Klageportal. Klageportalen findes på www.borger.dk og 
www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-
ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Miljø- og Fødeva-
reklagenævnet opkræver et gebyr for at klage. Gebyrets størrelse kan ses på www.nmkn.dk. Du be-
taler gebyret med betalingskort i Klageportalen. 

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Kla-
geportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Kla-
geportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i 
sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, der 
træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. 

Søgsmål til prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inde 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt, 
jævnfør vandforsyningslovens § 81. 

 
Klageberettigede 

 Afgørelsens adressat  
 Embedslægeinstitutionen  
 Enhver, der må antages at have individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.  
 Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Sportsfiskerforbund og Forbrugerrådet kan 

påklage afgørelser efter § 20 om tilladelse til vandindvinding, afgørelser efter § 21, jf. § 20 om 
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tilladelse til vandindvindingsanlæg og afgørelser efter § 32 om tilbagekaldelse af vandindvin-
dingstilladelser.  

 
En klage efter denne lov har ikke opsættende virkning, medmindre der er tale om forbud eller påbud. 
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9.4 Orientering 
Kopi af afgørelsen er sendt til: 

 Sorø Kommune, raastof@soroe.dk  
 Sorø Forsyning, mail@soroeforsyning.dk  
 Naturstyrelsen (driftsenhed), nst@nst.dk 
 Miljøstyrelsen, mst@mst.dk  
 Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk  
 Danmarks Naturfredningsforening i Sorø kommune, soroe@dn.dk  
 Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk  
 Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk   
 Embedslægeinstitutionen for Sjælland, sjl@sst.dk  
 Forbrugerrådet, Fiolstræde 17, fbr@fbr.dk  
 Fredningsnævnet for Vestsjælland, vestsjaelland@fredningsnaevn.dk   
 Museum Vestsjælland, kontor@vestmuseum.dk  
 Friluftsrådet fr@friluftsrådet.dk  
 Friluftsrådet Kreds Sydvestsjælland, sydvest@friluftsraadet.dk   
 Slots- og Kultursstyrelsen, fortidsminder@slks.dk  
 Skat, myndighed@skat.dk    

 

Derudover orienteres øvrige høringsparter jf. afsnit XX 
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Grave- og efterbehandlingsplan for matrikel 9k, 9cf, 9ci, 9ck, 6e, 7d, 15p,
16f og 10bx Munkebjergby By, Munkebjergby

Nærværende grave- og efterbehandlingsplan erstatter tidligere plan af 13. december 2007.
Den omfatter et areal på 24 ha.

Planen er revideres med baggrund i ansøgning om en ny 10-årig råstofansøgning indsendt
til Region Sjælland den 29. november 2016.

Nuværende forhold
Langt størstedelen af arealet er taget i brug til råstofindvinding. Dog ligger dele af matrikel
9ck stadig hen som brakmark (figur 1).

Der er og vil blive gravet gennem skel mod syd (til matrikel 10bx og 15p) både over og
under vand. Dog ikke under vand ved skellet mellem matrikel 6e og 15p.

Den oprindelige terrænkote har været mellem +32 m og +40 m. Grundvandsstanden
findes i kote ca. +30 m, og bunden af grusgraven i kote +31 m. Da overjordsmægtigheden
er minimal indvindes der ca. 1-9 m forekomst over vand, mens der indvindes ca. 3-6 m
forekomst under vand.

Fra grusgraven indvindes der i dag sand, grus og sten, hvorfra der hovedsageligt
produceres vejmaterialer samt tilslag til asfalt og beton. Der har været indvundet råstoffer i
grusgraven siden februar 2000. Med den nye råstoftilladelse forventes indvindingen at
fortsætte til udgangen af 2027.

Graveplan
Gravning
Der vil fortsat blive indvundet råstoffer både over og under vandspejl. Gravning over vand
foretages med læssemaskine, mens gravning under vand foretages periodevis med en
hydraulisk gravemaskine eller wiremaskine.

Råstofindvindingen over vand udføres ikke nærmere skel end 2m + den halve gravedybde
gange anlæg. Hvis gravedybden over vand f.eks. er 4 m og hældningen på
efterbehandlingen skal være 1:3, kan der indvindes indtil (2m x ½ x 4m x 3m) 12m fra skel.
Dog kan der indvindes tættere på, hvis der er materialer til indskiftning. Der indvindes ned
til 1 m over vandspejl – grusgravens bund.

Råstofindvinding under grundvandspejl udføres ikke nærmere skel end, at
efterbehandlingsprofilet kan overholdes. Afstanden afhænger således af højden på
gravefronten over vandspejl (nærmere beskrevet under efterbehandling).
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Den forventede årlige indvinding over vand er på ca. 100.000 m3/år, mens den under vand
er på ca. 50.000 m3/år.

Den forventede gravning over og under vand er vist på henholdsvis figur 2 og 3. Arealerne
er opdelt i graveetaper af 1-3 år, mens graveretningerne er angivet med pile.

Mulddepot
Mulddepoterne placeres løbende i yderkanten af graveområdet efterhånden som
arealerne er taget i brug til råstofindvinding (kort 2). Højde af mulddepoterne vil være 3-5m
og placeres indenfor en bredde på 10-15 m. Mod naboejendomme vil mulddepoterne virke
støjdæmpende.

Produktionsanlæg
Der anvendes 2 mobile sorteranlæg. Anlæggene flyttes så tæt på gravefronterne som
muligt. Dette er med til at skærme for støv og støj, samt mindske transporten af materialer
til produktionsanlæg.

Adgangsvej
Adgangsvejen er placeret på matrikel 9k ud til landevejen – Munke Bjergbyvej (figur 2).

Efterbehandling
Arealet efterbehandles dels til naturformål med sø, og dels til landbrugsjord (figur 4).

Der vil blive etableret 3 søer på arealet. To på henholdsvis ca. 1 og 5 ha, mens den
midterste sø vil blive gravet sammen med søen i nabogrusgraven så denne samlet bliver
knap 17 ha (figur 4).

Et mindre område af matrikel 9ck tilbagelægges til landbrugsjord.

Efterbehandlingen påbegyndes minimum 2 m fra skel, dog minimum 3 m mod vej, herefter
etableres skråninger med gennemsnitlig hældning på 1:3, dog maximalt 1:2. 1 m over
vandspejl etableres en sikkerhedszone med skråningsanlæg på 1:5. Derudover etableres
lavvandszone langs søbredden i en bredde af 8 m og med skråningsanlæg på 1:5.

Idet store arealer skal graves under vand vil overskydende muld blive solgt. Resterende
muld- og overjordsdepoter vil blive anvendt til efterbehandlingen.

Efterbehandlingen af arealerne vil blive foretaget løbende, som arealerne færdigudgraves.
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Afgørelse om at der ikke skal udarbejdes VVM 
screening i forbindelse med råstofindvinding 
 
Region Sjælland har modtaget ansøgning om tilladelse til indvinding af 
råstoffer på matriklerne 9k, 9ck, 9ci, 9cf, 6e, 7d, 15p, 16f og 10bx 
Munke Bjergby By, Munke Bjergby. 
 
Afgørelse om VVM screening 
Råstofindvinding hører under planlovens regler om VVM-pligt1. Der er 
ingen ændringer i projektet i forhold til tidligere meddelt tilladelse, 
hvorfor anlægget ikke vurderes efter VVM- bekendtgørelsens § 2.  
 
Det ansøgte projekt skal derfor ikke screenes med henblik på miljøvur-
dering efter VVM reglerne. 
 
Baggrund 
NCC Industry A/S har den 30. november 2016 ansøgt om tilladelse til 
indvinding af råstoffer på ovenstående matrikler. En del af det ansøgte 
areal er omfattet af eksisterende råstoftilladelse, hvor del af 10bx, 15p 
og 16f er omfattet af tidligere tilladelse, hvor en del er efterbehandlet. 
 
Der er søgt om en ny tilladelse til restgravning på matriklerne 10bx, 15p 
og 16f samt videreførsel af råstofindvindingen på de øvrige matrikler. 
 
Der er ingen væsentlige ændringer i grave – eller efterbehandlingspla-
nen.  
Udkørsel af materialer sker til Munke Bjergbyvej. 
 
Hjemmel 
Afgørelsen meddeles jf VVM bekendtgørelsen, LBK nr. 448 af 10. maj 
201, kapitel 6 samt bilag 2. 
 
Klagevejledning 
Afgørelsen vil blive offentliggjort ved annoncering på Region Sjællands 
hjemmeside. 
Afgørelsen kan påklages inden 4 uger fra de er offentligt annonceret. 

                                                 
1 Bek nr. 448 af 10. maj 2017 af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete 
projekter (VVM), kap. 6 

mailto:naturmiljo@regionsjaelland.dk
http://www.regionsjaelland.dk/
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Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du 
klager via siden ”Nævnenes Hus, Miljø- og Fødevareklagenævnet”. Du logger på via borger.dk 
eller via virk.dk med NEM-ID. Klagerne sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der 
har truffet afgørelsen. En klage er rettidigt indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i 
Klageportalen inden kl. 23.59 på den dag, hvor klagefristen udløber. 
Privatpersoner, virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder skal betale et gebyr 
for behandling af en klage ved Miljø- og Fødevareklagenævnet på henholdsvis 900 kr. for pri-
vatpersoner og 1800 kr. for virksomheder, organisationer eller offentlig myndighed. Nævnenes 
Hus opkræver et gebyr for hver selvstændig klageskrivelse. Hvis flere klageberettigede indgiver 
en samlet klage, betales ét klagegebyr. Hvis blot en af klagerne er en virksomhed, en organisa-
tion eller en offentlig myndighed opkræves gebyrsatsen gældende for virksomheder, organisa-
tioner og offentlige myndigheder. 
Betaling af klagegebyr sker ved elektronisk overførsel eller ved giroindbetaling. Formanden 
fastsætter en frist for indbetaling af gebyret. Indbetales gebyret ikke inden udløbet af fristen, 
afvises klagen. 
Et indbetalt klagegebyr tilbagebetales, hvis 

1. Klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, 
2. Klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller 
3. Klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller 

fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Fødevareklagenævnets kompetence. 
 
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for 
efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klage-
nævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke. 
Vejledning om gebyrordningen kan findes på Nævnenes Hus´ hjemmeside. 
 
Klageberettigede 

 Enhver, der har en retlig interesse i sagens udfald. 

 Landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen 
af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealan-
vendelsen 

 
Rettidig klage efter denne lov har ikke opsættende virkning for tilladelsen, medmindre Miljø- 
og Fødevareklagenævnet bestemmer andet. 
Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse kan indbringes for domstolene inden 12 måneder 
efter, at afgørelsen er meddelt. 
 
 
 
Med venlig hilsen 
Randi Johansson 
Geolog, Region Sjælland 
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